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‘Spuimarkt de beste’
Het winkelcentrum Spuimarkt op
de hoek van de Grote Marktstraat
en het Spui is uitgeroepen tot het
beste winkelcentrum van Nederland. Dat maakte de Nederlandse
Raad van Winkelcentra donderdag 16 april bekend.
“In dit programmatische walhalla
is de consument koning en kan hij
winkelen en boodschappen doen,
sporten en vertieren, ontspannen
en genieten. Spuimarkt heeft het
allemaal”, aldus de jury, die ook de
bereikbaarheid van het complex
prees.

Wethouder wil meer nachtleven in binnenstad
De café’s aan de Denneweg en in
het Hofkwartier mogen – als het aan
wethouder binnenstad Frits Huffnagel ligt – minstens een uur langer
open blijven: door de week tot 2 uur
en in het weekend tot 3 uur ’s nachts.
De wethouder hoopt dat dit nog voor
de zomer een feit is.
Dit deelde Huffnagel mee op dinsdagavond 14 april in Café Momfer de
Mol in de Oude Molstraat, nog nagenietend van de Binnenstadsborrel
waar hij net ook had staan schitteren. Op uitnodiging van deVVD lichtte hij daar een tipje van de 'concept-

horecavisie op. Wel wil de wethouder
met de ondernemers goede afspraken
maken. “Het kan niet zo zijn dat het
genot van de een de overlast is van
een ander.”

Roken
De versoepeling geldt niet voor de
terrassen. Maar als de kroegscene
zich verplaatst naar de straat, kan
er toch een probleem ontstaan. Daarom wil de wethouder regels instellen,
die voorkomen dat mensen na een
bepaalde tijd nog naar buiten gaan
om daar te gaan roken.
De café’s aan het Plein en op de Grote

Markt hebben al vrije sluitingstijden, maar tot teleurstelling van de
wethouder wordt daar nauwelijks
gebruik van gemaakt.
Huffnagel: “Den Haag wordt een
echte studentenstad, maar zij zoeken
het vertier nog steeds in Amsterdam
en Rotterdam. Dat zou niet hoeven.”
Huffnagel kwam tot zijn nieuwe visie
door een motie van de raad, waarin
unaniem voor ruimere openingstijden werd gepleit.
De wethouder verwacht dat het voorstel dan ook zowel het college als de
raad moeiteloos zal passeren, mogelijk zelfs nog voor de zomer.

‘Ruikend, luisterend, voelend en kijkend’ winkelen op 25 juni

‘Koopnach’ moet belevenis worden
verse vruchtensappen, speciale theesoorten en champagne cocktails.
Dit allemaal in de diverse winkels en
warenhuizen.
Uiteraard kan de inwendige consument deze avond verder worden
versterkt in de aanpalende restaurants, café’s en verdere uitspanningen.
Alsof dat nog niet genoeg is voor de
totale consumptieshock, zal het vanaf
18.00 uur tot middernacht aanbiedingen regenen bij alle deelnemende winkeliers. Niet alleen wisselen
de aanbiedingen per uur, maar ook
worden de kortingen naar mate de
uren verstrijken hoger.

“De hemel moet voor de
hedendaagse vervreemde
mens een immens groot
warenhuis zijn, waar hij
onbegrensd de nieuwste
artikelen kan kopen.”
Dit citaat uit de 50’er jaren is van
de bekende maatschappelijk filosoof
Erich Fromm. Fromm hield waarschijnlijk niet van winkelen. De
arme filosoof zou waarschijnlijk een
acute hartdilatatie krijgen, als hij op
donderdag 25 juni de Haagse Binnenstad aandoet.
Want die dag moeten diegenen die er
anders over denken met stip noteren.
De gedachten gaan uit naar trendwatchers, shopaholics en fashionistas
en meer koopadepten waarvoor geen
fatsoenlijke Nederlandse term valt
te bedenken. Want dan vindt alweer
de 3e editie plaats van de inmiddels
beruchte ShoppingNight.

Koopparadijs
Van 18.00 uur tot middernacht moet
de gehele Haagse Binnenstad één
groot shopping paradijs op aarde
worden, zijn winkels tot middernacht geopend, worden de nieuwste
collecties van topmerken op diverse
catwalks geshowd, zijn er swingende
DJ en Dance optredens en regent het
aanbiedingen. Maar pas op dat je niet
- net als vorig jaar - onder de voet
wordt gelopen door een menigte van
meer dan 60.000 shoppers.
Echt een belevenis dus, of in het
Engels uitgedrukt, zoals de pr-afdelingen het graag zien: een experience.
En dat is dan ook de themanaam van
dit jaar: ‘The Experience!’

Catwalks!
De beleving van het shoppen in al haar
facetten, dat wordt het dus.Want shop-

Roze Zaterdag

Tijdens de onvolprezen Binnenstadsborrel op de bovenste verdieping
van het 132 meter hoge ‘Strijkijzer’ aan het Rijswijkseplein legt
Angelique Werner, die de pr rond de ShoppingNight voor haar rekening
neemt, het binnenstad-wethouder Frits Huffnagel nog één keer
helemaal uit.
Foto: Moudy de Jong

Winkeliers opgelet!
Angelique Werner, de dame, die u hierboven ziet, heeft al veel leuke ideeen voor de Shoppingnight binnen gekregen. Maar suggesties blijven
welkom!
Voor voorstellen kunt u terecht bij Angélique Werner, Stichting Marketing Haagse
Binnenstad, tel 070-3131352 / 06-21517851, fax 070-3627605,
of mail naar: a.werner@binnenstad-denhaag.nl

pen is meer dan alleen maar iets kopen.
Het wordt dus niet alleen ‘kiezen,
keuren, kopen’, maar ook ‘zien, luisteren, voelen, proeven en ruiken’.
Iets meer afstand is echter wel geboden bij de catwalk op diverse plekken in de binnenstad. De kleding die
de modellen tonen is te koop in de
winkels die dit presenteren.

De DJ’s zullen hierbij tevens zorg
dragen voor het strelen van de oren:
het hoogtepunt wordt een liveconcert om 22.00 uur.

Fingerfood
Wat het proeven betreft: de smaakpapillen worden gestreeld met ondermeer fingerfood, exotische hapjes,
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De voorgaande zaterdag, 20 juni
zal het op het Lange Voorhout heel
anders toegaan. Dan kleurt Den Haag
daar plaatselijk roze, want dan is dit
de thuisbasis voor Roze Zaterdag:
activiteiten met de acceptatie van
de homoseksuele gemeenschap als
leidraad. Iedereen – ook hetero – is
hier welkom.
Er komt een ‘Lifestyle Area’ met een
DJ Podium. Dit omringd met paviljoens met alles wat hip en happening is. Mode, hebbedingetjes, eten en
drinken en presentaties van de betere
winkels zijn hier te vinden.
Tevens zijn er ook paviljoens met
een thema. Zoals onderwijspaviljoen,
werkvloer en Internationale betrekkingen.
ShoppingNight, donderdagavond
25 juni van 18.00 uur tot 24.00 uur.
Actuele informatie en een overzicht
van alle aanbiedingen, activiteiten en
evenementen: www.shoppingnight.nl
Wil je op de hoogte blijven van wat de
Haagse Binnenstad te bieden heeft? Klik
dan op www.puurdenhaag.com voor een
compleet overzicht van cultuur, shoppen
en uitgaan.
ShoppingNight is een initiatief van de
Stichting Marketing Haagse Binnenstad,
uitvoerend producent is Festivents bv.
ShoppingNight is onderdeel van The
Hague Festivals dat plaatsvindt van 12
juni t/m zondag 28 juni 2009. Meer op
www.thehaguefestivals.com.
Kijk ook op www.rozezaterdag.com

Op de fiets....

“O

ver
het
VCP is al
veel gezegd
en zal ook
de komende
periode nog
veel gezegd
worden. Nog
een paar maanden en dan gaan
de flankerende werkzaamheden echt van start en is er
geen weg meer terug, hoezo
woordspeling?

N

og even en het is een
feit dat de doorstroming van
doorgaand verkeer primair
rond de binnenstad wordt
geleid en minder het kern
winkelgebied zal aandoen.
Daarmee is uiteraard fietsend
Den Haag en omstreken
enorm in haar nopjes totdat ze
daadwerkelijk in de binnenstad
arriveren.
Want de intensie van het
VCP is wellicht om de fietser
gemakkelijker naar de
binnenstad te krijgen, maar
als deze er eenmaal is dan is
het best beroerd gesteld met
de parkeerfaciliteiten...... Daar
moet nog wat mee gebeuren.

H

et ziet er helaas niet naar
uit dat dat geregeld is nog
voor de uitvoering van het
VCP. Het voelt voor mij als
ondernemer zoiets als alvast de
advertentie plaatsen nog voor
ik de aanbieding in de winkel
heb liggen.

M

isschien is het een optie
om het idee van de fietsersbond
prioriteit te geven door aan
beide uiteinden van de Grote
Marktstraat wat parkeerplaatsen van Q-park te huren
en ze te voorzien van de nodige
fietsbeugels.
Dan komt het misschien toch
nog op tijd goed met de fietsproblematiek in een gedeelte
van onze binnenstad”.

Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl

o peningstijden F eestdagen
De richtlijnen:

n Koninginnedag

(do 30 april)

Geopend van 12.00 - 18.00 uur

n Hemelvaartsdag

(do 21 mei)

gesloten

n 1ste

Pinksterdag (zo 31 mei)

gesloten

n 2de

Pinksterdag (ma 1 juni)

Geopend van 12.00 - 18.00 uur
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Organiseer een evenement en win € 5.000,–!
Bureau Binnenstad wil ondernemersverenigingen graag ondersteunen bij het organiseren van evenementen in de Haagse binnenstad.
Om dit te kunnen doen is het project
'Binnenstad Buitengewoon... Feestelijk!' in het leven geroepen.

V erkeersperikelen
n Periodiek

overleg

De BOF is doorgaans niet enthousiast over de verkeersplannen van het
gemeentebestuur en de gevolgen:
opbrekingen en omleidingen. Maar
gelukkig wordt er nu wel overlegd:
op 16 februari is men gestart met het
eerste gesprek met wethouder Smit,
zijn ambtenaren en de Kamer van
Koophandel. Dit was een goed overleg en wordt dan ook voorgezet.

n Periodieke

toelichting

Ook is afgesproken dat bij iedere BOF-vergadering Fred Blankespoor, de verkeersdeskundige van
de gemeente, aanwezig zal zijn om
een toelichting te geven op de stand
van zaken van de wegwerkzaamheden en de bereikbaarheid van de
binnenstand.

n Pollers
De streefdatum van de gemeente is om voor 18 november gereed
te zijn met het Verkeers Circulatie
Plan en dan gaan de pollers definitief omhoog. Wordt deze datum
niet gehaald, dan wordt dit uitgesteld tot januari 2010. De reden hiervoor is dat de leden van de BOF de
wethouder er van hebben overtuigd,
dat de periode half november - eind
december voor de ondernemers heel
belangrijk is voor het maken van een
goede omzet. Dan moet de binnenstad dus goed bereikbaar zijn.

n Reconstructie

Spui

De grote onderhoudswerkzaamheden aan de tramsporen zijn uitgesteld tot maart 2010. De afsluiting
van de Put staat gepland van 18
maart tot 13 november 2009. De
reconstructie van het Spui gaat
naar later in het voorjaar van
2010.
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Voor het organiseren van een
publieksevenement kunt u een bijdrage ontvangen van maximaal € 5.000,–
inclusief BTW. De ondernemersvereniging met het meest aansprekende
evenement maakt dan ook nog eens
kans op een prijs van € 5.000,–!

Vier van de negentien ondernemersverenigingen in de binnenstad hebben inmiddels een voorstel voor een publieksevenement
ingediend.
Vorig jaar won het evenement
‘BOEKhorststraatfestival’. Wordt u

dit jaar de winnaar? U heeft nog tot
uiterlijk 1 oktober 2009 de tijd om
uw aanvraag in te dienen.
Kijk voor meer informatie en de
voorwaarden op
www.binnenstad-denhaag.nl
bij de Projecten.

Gratis veiligheidsscan
voor kleine bedrijven
De pilot geldt voor kleine bedrijven die:
gevestigd zijn in gebieden waar
gewerkt wordt met het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO).
lid zijn van de brancheorganisatie
Mitex.

Scan
De pilot loopt tot 31 augustus 2009.
De bedoeling is dat er op 1 september 2009 een algemene regeling is
die toegankelijk is voor alle kleine
ondernemers.

Het HBD verzorgt de veiligheidsscans in winkelgebieden waar
gewerkt wordt met het Keurmerk
Veilig Ondernemen – en dus voor de
binnenstad.
Normaal betaalt u 125 euro voor
de scan, maar het HBD biedt deze
gratis aan.

Adviseur op bezoek
De veiligheidsscan bestaat uit een
bezoek van een deskundige adviseur
van het HBD, die samen met u kijkt
hoe veilig uw winkel is en waar verbeteringen mogelijk zijn. De uitkomsten krijgt u uitgereikt in de vorm
van een ‘veiligheidsrapport’.
U kunt de gratis HBD-veiligheidsscan aanvragen via uw winkeliersvereniging. Als u op basis van
dit veiligheidsrapport investeert in

Huffnagel ‘opent’ Koninginnedag
Dat binnenstads-wethouder Frits
Huffnagel een feest opent is
op zich geen nieuws meer. Wel
het programma dat daarmee op
30 april - Koninginnedag - van
start gaat. Een greep:
Diverse musea zijn geopend. In de
Grote Marktstraat kun je ‘Segway’
rijden. Speciaal voor kinderen organiseert het Prinses Beatrixfonds een
rijmarkt op het Malieveld. Een klassieke koets met paarden voert langs
de diverse attracties.

Vanaf half april 2009 zijn de flyers
voor het programma van Haagse
Koninginnedag 2009 te krijgen bij
elke kassa van de winkelbedrijven
aan de Grote Marktstraat en alle
Haagse VVV-kantoren.
Naast het programma op de flyer
is deze ook te gebruiken voor leuke
kortingen op de diverse activiteiten.
De winkelbedrijven rondom de Grote
Marktstraat zullen op Koninginnedag ook geopend zijn.

maatregelen, kunt u 50% van de
kosten terugkrijgen via de subsidieregeling ‘Veiligheid Kleine Bedrijven’
(tot een maximum van € 10.000,-).
Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe
afroomkluis, ophangen van spiegels
of camera’s, plaatsen van detectiepoortjes, een training voor uw medewerkers of een coach die samen met
u een aantal organisatorische maatregelen gaat doorvoeren.

Trainen
Het trainen van personeel is één
van de meest effectieve maatregelen om de veiligheid in de winkel te
vergroten.
Uitgebreide info op snipurl.com/g0j8j
Doe de veiligheidsscan online op:
veiligheidsscan.hbd.nl

Hulp bij ondernemen
in zwaar weer
De Kamer van Kooophandel organiseert op 12 mei een seminar over
allerlei zaken die met de kredietcrisis verband houden.
Het seminar is gratis en vindt
plaats op dinsdag 12 mei van 19.00
tot 22.00 uur in het gebouw van de
KvK, Koningskade 30.

Meer informatie over het programma is te
vinden op www.haagsekoninginnedag.nl

Aanmelden op http://snipurl.com/
ga2a0 [www_kvk_nl]
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DAGELIJKS BESTUUR
BINNENSTAD
ONDERNEMERS
FEDERATIE (BOF)
Voorzitter:
Eric van den Elshout
Eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262703
Penningmeester:
Bart Kat
rietjetoe@planet.nl
070-3655730
Secretaris:
Bernard Felix
felix@felixfortuna.nl
06-53370664
Vice voorzitter/
Begeleiding CWO
Jose Mendels
Mendels@wanadoo.nl
070-3838496
Leden:
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343
Arnold Muijser
amuijser@ziggo.nl
070-3469696

Saskia Hulshoff
trends@hulshoffwonen.nl
071-5617960
Ambtelijk Secretaris:
Anneke Kroeders
anneke.kroeders@kvk.nl
070-3287311
Adviseur:
Petra Alkema
p.alkema@binnenstad-denhaag.nl
070-3131351
Redactie BOF bulletin en
webmaster:
Eduard Bekker
e.bekker@layout.nl
070-7370111

WINKELIERSVERENIGINGEN
De met • aangegeven winkeliersverenigingen zijn aangesloten bij
de BOF en maken zich zo sterk
voor een Haagse binnenstad waar
het goed toeven is:
• Passage Belangen
Arnold Muijser
amuijser@ziggo.nl
070-3469696

• Ondernemersvereniging
Grote Markt-straat
Eric van den Elshout
eric.van.den.elshout@bijenkorf.nl
070-4262710

• The Mix
(Rabbijn Maarsenplein)
Mandy Yang
mandy.yang@hotmail.com
06-21868496

• Buurtschap 2005
Egbert Zwier
zwier@sensofashion.com
06-53284196

• Buurtschap Noordeinde
Madeleine Ekegardh
mmekegardh@hetnet.nl
070-3606868

• Pleinkwartier
Bernard Felix
felix@felixfortuna.nl
06-53 370 664

• Hofkwartier
Ondernemers Belangen
Joep Logjes
joeplogjes@orange.nl
06 - 24682028

• Tussen de Grachten
Hetty Bloemendal
hetty.b@gmail.com
06-21576506
• Ondernemersvereniging
Jan Hendrikstraat/
Torenstraat
José Mendels
mendels@wanadoo.nl
070-3838496
• City Center
Peter Streng
info@dejongens.nl
070-3461233
• Markthof
Jan Schrier
janschrier@hotmail.com
06-55143700

n 20

juni

Roze Zaterdag

www.rozezaterdag.com

Den Haag kleurt roze. Dit vooral op
het Lange Voorhout.

n 20

juni

1001xKleurrijk Den Haag 2009
www.citymondial.nl

OOK VOOR WINKELIERS IN DE BINNENSTAD

Op basis van een
veiligheidsscan kunnen
kleine bedrijven (tot
maximaal 10 fte) 50%
subsidie aanvragen voor
veiligheidsmaatregelen.

B innenstadsagenda

Schoolstraat
Harry Berg
stanley@bart.nl
070-3657306
• Nwe Ver. Ondernemers
Paleispromenade
Leen Kersbergen
leliekers@casema.nl
070-3836343
Turfmarkt Ondernemers
Platform
Grardie Akkerhuis
grardie@lebkov.com
06-42104466

Rabbijn Maarsenplein (13) Kinderfestival waarbij het Rabbijn Maarsenplein in Oosterse sferen is!

n 21

juni

De vader van het jaar 2009
www.haagschebluf.com

In de Haagsche Bluf. Via formulieren die bij winkels liggen (8-20
juni) wordt ‘de vader van het jaar’
gekozen die voor 500 euro shopping
bonnen ontvangt.

n 21

juni

Haags Grachtenconcert
www.denhaag.com

Concert in de grachten Smidswater
en Nieuwe Uitleg.

n 25

juni

Shopping Night

www.shoppingnight.nl

De Haagse Binnenstad tot middernacht hét shoppingparadijs voor
winkelend Nederland!

n 26

juni

Mute Sounds

www.mutesounds.nl

In Paard van Troje/ Evenement voor
dove en (slecht)horende jongeren
met muziek, gebarentolken, interactieve media, dansers, live performance, trilvloer.

n 26

t/m 28 juni

Haagsche Bluf Surprisedagen
www.denhaag.com

In de Haagsche Bluf. Middels 8000
krasloten bij aankopen met 100
winnende loten. Ondersteund met
muziek op zondag 28 juni.

n 27

juni

Nederlandse Veteranendag 2009
www.veteranendag.nl

Binnenstad. Eerbetoon aan alle
Nederlandse veteranen met een
plechtigheid in de Ridderzaal en
een ceremonie op het Malieveld.

B elangrijke A dressen
• St. China Town
Dhr. Yung Lie
ylie@beuk.nl
06-53588684

Politiebureau Jan Hendrikstraat

112 (spoedeisende zaken)
0900-8844 (geen spoed, wel politie)
www.politie.nl/Haaglanden/UwBureau/
JanHendrikstraat

• Boekhorststraat
Melvin Chang
info@lungfung.nl
070-3606357

Binnenstad Ondernemers Federatie

Haagsche Bluf
Gabor Lightlee
denhaag@kaldi.nl
070 - 4278355

Kamer van Koophandel Den Haag

Prinsestraat
Frits Verhoeff
info@prinsestraat.nl
06-46215030

OVERIG
Stichting Binnenstad
Ad Dekkers
adekkers@debonneterie.nl
06-42141329

Telefoonnumers: zie hiernaast
www.bof-denhaag.nl

Koningskade 30 – 070 – 3287100
www.kvk.nl/regio/DenHaag

Bureau Binnenstad

Buitenhof 47 – tel: 070 – 3131340
www.Binnenstad-DenHaag.nl
Binnenstad-nieuws
www.denhaagcitynieuws.nl

Nieuwsbrief Binnenstad

nieuwsbrief.bof-denhaag.nl

Stichting Marketing Haagse Binnenstad
Buitenhof 47,
tel. 070 31 31 352 / 06 21 51 78 51
www.puurdenhaag.com

Gemeentelijk Contactcentrum

Voor klachten over kapotte stoeptegels, verlichting,
afval, etc.: tel. 14070

Bereikbaarheid Binnenstad

www.denhaag.nl/bereikbaarheid

